Handleiding Hogedrukpan
VOS-90001
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Onderdelen van uw hogedrukpan

1. Draaiknop om te vergrendelen
2. Vergrendelingsbeugel
3. Overdrukventiel
4. Deksel met afdichtring
5. Extra veiligheidsventiel
6. Gecombineerde temperatuur- en manometer
7. Binnenpan (niet zichtbaar op de foto)
8. Buitenpan (container)
9. Overdrukslang
10. Zeefplaat

De hogedrukpan maakt gebruik van verzadigde stoom om snel en
efficiënt producten te steriliseren.
De container is gemaakt uit RVS (8).
Bij een druk van 0,16MPa* zal het overdrukventiel (3) automatisch
openen en de overdruk reguleren. In geval van een calamiteit zal
het extra veiligheidsventiel (5) openen.
Een gecombineerde temperatuur- en manometer (6) geeft de actuele temperatuur en druk aan.

*Bar en MPa zijn eenheden voor druk: 1 Bar = 0.1 Megapascal

EERSTE GEBRUIK

1. Draai draaiknop (1) tegen de klok in open en licht de haken
van de vergrendelingsbeugel (2) op. De deksel (4) kan nu
worden los gemaakt van de container.
2. Zorg dat de overdrukslang ZONDER te kinken door de geleider wordt gevoerd. Hiertoe moet de deksel moet dusdanig in
de juiste positie worden geplaatst zodat het overdrukventiel
loodrecht boven de slanggeleider staat.
3. Was de deksel en pan met warm water en zeep. Dompel de
deksel niet onder water en zorg ervoor dat de manometer
met geen enkele vloeistof in aanraking komt. Hierdoor kan de
manometer beschadigen.
4. Wrijf de afdichtring schoon om fabricageoliën te verwijderen.
Schuur de binnenkant van de deksel en de pan met een nonalkalisch schoonmaakmiddel voor aluminium of een staalwolsponsje. Spoel af met warm water en droog ze af.
5. Zorg dat de afdichtring van de deksel op de juiste plaats en
goedom zit (smalle deel naar deksel toe, brede deel in het
zicht).
TECHNISCHE PARAMETERS
1)

Volume van de sterilisatie binnenpan: 24 liter

2)

Werkdruk: 0,14 tot 0,16MPa

3)

Maximale druk: 0,165Mpa

4)

Spanning: AC 220V, 60Hz

5)

Vermogen: 2000 Watt

6)

Werktemperatuur: 126°C.

GEBRUIK
1. Vul de buitenpan (8) met 3,5 liter water. Let op: steriliseren
verbruikt water, vul dus bij elke sterilisatieronde het water bij
tot 3,5 liter! Anders kan er schade ontstaan.
2. Plaats de te steriliseren producten op de zeef (9) in de binnenpan, de producten netjes ingepakt in sterilisatiepapier.
Let er op dat er voldoende ruimte is tussen de te steriliseren
producten zodat de stoom overal kan komen.
3. Zorg dat de overdrukslang ZONDER te kinken door de geleider wordt gevoerd. Hiertoe moet de deksel moet dusdanig in
de juiste positie worden geplaatst zodat het overdrukventiel
loodrecht boven de slanggeleider staat.
4. Sluit de deksel door eerst de haken van de vergrendelingsbeugel goed onder de rand te plaatsen en draai de draaiknop
met de klok mee aan.
5. Sluit de hogedrukpan aan op 220V. Het opwarmproces begint. De druk en temperatuur, af te lezen op de gecombineerde meter, gaan geleidelijk oplopen.
6. Neem de tijd op zodra de juiste druk is bereikt (0,14
-0,16MPa). Het veiligheidsventiel zal de druk stabiel houden
bij ca. 0,14MPa.
7. Trek na de juiste sterilisatietijd de 220V stekker uit het stopcontact. De afkoelfase gaat beginnen. Wacht tot de manometer aangeeft dat de druk tot 0 is teruggelopen. Open het
overdrukventiel om de druk in de drum gelijk te maken aan de
omgeving. Draai de draaiknop tegen de klok in open, maak
de haken van de vergrendelingsbeugel los en neem de deksel van de container af.

VEILIGHEID
1. Vermijd overdruk in de drum. Overschrijd nimmer 0,165 MPa.
Mocht het overdrukventiel niet werken bij 0,19 MPa, trek
direct de stekker uit het stopcontact.
2. Controleer dat de manometer voor gebruik op stand nul staat.
Anders is er sprake van een afwijking en moet de manometer
vervangen of gecontroleerd worden.
3. De manometer moet tenminste 1 maal per jaar op juist functioneren worden gecontroleerd.
4. Controleer de afdichtring van de deksel regelmatig en vervang deze als er sprake is van slijtage (scheurtjes, harde
oppervlakte). Plaats de afdichtring met het smalle deel naar
deksel toe en het brede deel in het zicht.

HET REINIGEN NA GEBRUIK
1. De buitenkant kan met afwasmiddel en water worden gereinigd. Een donker verkleurde binnenkant doet geen afbreuk
aan de sterilisatie.
2. Eventuele vlekken zijn te verwijderen met een oplossing van
water en wijnsteenpoeder.
3. Controleer voor ieder gebruik de stoomafvoer.
4. Indien de pan niet wordt gebruikt, plaats de deksel ondersteboven op de pan en bewaar op een droge plaats. Bij het
opruimen van een gesloten pan kan de afdichtring vervormen.

ALGEMEEN ONDERHOUD
1) LET OP: voor een veilig gebruik en een goed resultaat dient
bij vervanging van de afdichtring van de deksel (bij vervorming of
hardheid) ook het overdrukventiel te worden vervangen. Vervang
het overdrukventiel in ieder geval elke twee jaar.
2) Indien er zich een lekkage of stoom ontwikkelt tijdens gebruik,
controleer de volgende mogelijke oorzaken:
Het vormen van een klein beetje vocht onder de drukregelaar is
bij verwarming normaal. Dit komt doordat de temperatuur van de
drukregelaar lager is dan de rest van de pan. Bij teveel condensvorming kan de stoomafvoer loszitten en moet dan worden aangedraaid met een steeksleutel.
Een lekkage tussen de pan en de deksel wordt normaal veroorzaakt door het krimpen van de afdichtring bij langdurig gebruik.
Vervang in dit geval de afdichtring. Er kan een klein beetje vocht
zichtbaar zijn rond het overdrukventiel zodra de sterilisatie begint. Dit stopt zodra het overdrukventiel zich sluit. Indien niet:
reinig of vervang het overdrukventiel.
RESERVE ONDERDELEN
•
•
•

Manometer
Afdichtring deksel
Overdrukventiel

GARANTIE
•
•
•
•

Gratis vervanging defecte onderdelen als gevolg van fabricagefouten.
Arbeidsloon is voor rekening van de klant.
Het apparaat wordt altijd verzonden op kosten van de klant,
de retourzending ex- works.
Deze garantie geldt niet voor slijtage bij normaal gebruik, verkeerd gebruik, bij foute installatie en sabotage.

Een duidelijke instructiefilm over het gebruik van de autoclaaf
vindt u via onze website. Zoek op ‘VOS-90001’ en klik op de
Youtube button.
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